
MENU
메뉴



BIBIMBAP   비빔밥 

YACHAE BIBIMBAP  28
야채 비빔밥

marchewka, szpinak, shiitake, cukinia, kiełki, orlica, czerwona 
papryka, żółta papryka, jajko domowy sos na bazie sosu 
sojowego

BULGOGI BIBIMBAP  34
불고기 비빔밥

wołowina, cebula, marchewka, szpinak, cukinia, kiełki, 
czerwona papryka, jajko, domowy sos na bazie gochujangu

GARLIC CHICKEN BIBIMBAP  34
마늘 치킨 비빔밥

kurczak, marchewka, czerwona papryka,  brokuł, cebula, 
szczypiorek, nori, jajko, domowy sos na bazie gochujangu

KIMCHI CHEESE BIBIMBAP  34
김치 치즈 비빔밥

kimchi, marchewka, szpinak, kiełki, żółta papryka, mozzarella, 
nori, jajko

GOCHUJANG DAEJI BULGOGI BIBIMBAP 34
고추장 돼지 불고기

wieprzowina, marchewka, cebula, kiełki, żółta papryka, 
szczypiorek, gochujang

SPICY CHICKEN CHEESE DAK-GALBI BIBIMBAP 34
매운 치즈 닭갈비 비빔밥

kurczak, marchew, szpinak, cebula, nori, papryka żółta, 
cheddar, jajko

CHAMKKAE EDAMAME TOFU BIBIMBAP 34
참깨 드레싱 에다마메 두부 비빔밥

tofu, edamame, czerwona papryka, kiełki,  żółta papryka, 
szpinak, cebula czerwona, sos sezamowy

SIDE MENU  단품 메뉴

JAPCHAE 17

잡채 

makaron z batatów, marchewka, szpinak, cebula,
czerwona papryka, żółta papryka, shiitake, wołowina*
*też w opcji bez mięsa

GUNJUN TTEOKBOKKI 18
궁중 떡볶이

Kluchy ryżowe, wołowina*, cebula, marchewka,
zielona papryka, szczypiorek, shiitake
*też w opcji bez mięsa

KIMCHI  6
김치

CLASSIC TTEOKBOKKI  17
떡볶이

Kluchy ryżowe i rybne w ostrym sosie
Klasyk na koreańskiej ulicy
 
KIMCHI MANDU  17
김치만두

Pierożki z kimchi, tofu, cebulą, makaronem z batatów
Smażone albo z wody

RABBOKI  26
라볶이 

Bardzo tradycyjny rozgrzewacz, który łączy tteokbokki
z makaronem i jajkiem w jednej, solidnej porcji. 
Kluchy ryżowe, kluchy rybne, jajko gotowane, makaron 
ramyeon

MIN’S PORK MEATBALLS 15
쪽파 돼지고기 튀

Koreańskie meatballs wieprzowe ze szczypiorem i czosnkiem, 
według domowego przepisu Min

DODAJ DO SWOJEJ MISKI EXTRA:

Wołowina / Kurczak / Wieprzowina  100g / 6
Mozzarella  3
Tofu 6
Jajko 3
Ryż 5

JAK JEŚĆ BIBIMBAP?

1. Zrób zdjęcie i wrzuć
   na Instagram

Płatność tylko bezgotówkowo

W Min's Table 1% utargu przeznaczamy 
na instytucje charytatywne.
O szczegóły możesz spytać obsługę.

Koszt opakowania do bibimbapa to 2zł 

2. Dodaj sos

3. Wymieszaj 4. Jedz!

Koreańskie herby owocowe 1000 / 500ml 13 / 8
(spytaj o smaki!)
Zielona herbata 1000 / 500ml  13 / 8
Milkis (spytaj o smaki) 7
BongBong 7
Woda ( gaz / niegaz) 5

#MINSTABLE
INSTAGRAM: MINS_TABLE_POZNAN
FACEBOOK:  MINSTABLEPOZNAN

NAPOJE   음료


